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Znovuprožívání v živé představě 
 
 
(Ve vydání M. Steinerové je poznámka: 
“Při takových výňatcích, vytržených z širšího kontextu myšlenek, z obsáhlejšího celku, je mimořádně nutné si 
uvědomit, že podobný fragment může mít své oprávnění jen tehdy, dostanou-li se popisované události do takové 
duševní půdy, v níž mohou zapustit kořeny. Důležitá slova o tom říká Rudolf Steiner v Kolíně”.) 
Řekli jsme si, jaký byl život ježíše z Nazareta mezi dvanáctým, osmnáctým a dvacátým až ke třicátému roku jeho 
života. Avšak to, o čem jsme si tu vyprávěli, zdaleka není tím nejdůležitějším. Zde záleží především na tom, abychom 
získali živé soucítění pro Ježíšovu duši, kterou muselo projít vše, co Ježíš prožíval, tak, jak jsme zde o tom mluvili. 
Muselo jí to projít, aby Ježíš mohl spoluprocítit bolest osamocení, aby svým soucitem mohl přijmout ono nesmírné 
utrpení toho, jenž zůstal osamocen s nejhlubšími původními pravdami, pro něž není ucha, jež by je mohlo slyšet. 
Chtěl jsem poukázat na citový život Ježíše z Nazareta. 
 



 

Chtěl jsem vyložit onu ztrojnásobenou bolest společnou všemu lidstvu pro dobu od dvanáctého až ke třicátému roku 
života Ježíšova. 
Budete-li sami sobě nebo někomu druhému znovu vyprávět tyto události, tak jak jste je zde slyšeli, nepochopíte tím 
příliš mnoho ze smyslu Ježíšova prožívání, jež nebylo než přípravou k mystériu na Golgotě. 
Pochopit z toho něco lze jen tehdy, získáte-li si o tom představu, která bude s to hluboce otřást vaší duší. Získáte-li si 
představu o tom, co musel člověk z Nazareta vytrpět, aby mohl přistoupit k mystériu Golgoty, aby do zemského 
vývoje mohl vproudit Kristův impuls. 
Živou představu tohoto Kristova podnětu můžeme vyvolat jen tím, že toto utrpení znovu procitne právě v nás. Tím 
jsme pak nuceni sami ze sebe popisovat skutečnosti, jež se k tomu vztahují, tak, že usilujeme o živé ztvárnění těchto 
pocitů, podobně jak jsme to právě zde mohli pozorovat. 
To lze vyvodit ze způsobu bádání v kronice Akaša, jak jsem se to snažil několika slovy charakterizovat. Čím více se 
člověku v sobě samém podaří znovuprožívat ony vzdouvající se, vlnící se a spřádající pocity bytosti, jakou byl Ježíš z 
Nazareta, tím více bude vnikat do těchto tajemství...  

 


